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Projektnamn

Trygghetsskapande åtgärder i Björns trädgård

Björns trädgård

Björns trädgård

Projektets mål
och syfte

Fel! Hittar inte
referenskälla.Sida 1 (3)

Medborgarplatsen med omnejd, där Björns Trädgård ingår, har
under många år varit en plats som är i behov av polisiär närvaro
och ordningshållning av många olika anledningar. Problembilden
är komplex och det finns flera faktorer som sammantaget bidrar till
aktuell problembild.
Projektets målsättning är att bredda kategorin av besökare i
parken och tillämpa så kallad situationell brottsprevention som
bland annat innebär att åtgärder genomförs för att öka risken för
upptäckt och försvåra möjligheten att begå brott samt att öka den
sociala kontrollen. Framförallt är det viktigt att kvinnor känner
ökad trygghet att vistas i parken då jämställhetsparperspektivet är
en viktig utgångspunkt i arbetet med att utveckla stadsdelens
parker.
Insatsen är uppdelad i två delar vilka kan genomföras oberoende
av varandra men som utgår från ett gemensamt koncept:
1. Tillföra nya sittplatser
Förse befintliga gradänger mellan restaurang Babylon och
den nedsänkta gräsytan med träsitsar för att på så sätt
göra dem mer inbjudande att använda. Ersätta trasiga
parkbänkar på terrassen nedanför moskén med nya
parkbänkar. Den mellersta terrassen förses med två
långbänkar med syftet att allmänheten ska vistas på
platsen och inte endast använda den för passage.
2. Åtgärda slitna grusytor
Stora delar av parkens befintliga grusytor är i behov av att
restaureras. Bristerna kan inte längre åtgärdas genom
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ordinära driftåtgärder eftersom ny underbyggnad måste
tillföras ytorna vid befintlig gräsyta samt vid Kapellgränd.

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

En planering för åtgärderna är inledd. Åtgärden planeras att
utföras under året (2019).
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Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.
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Projektnamn

Hundrastgård i kvarteret Skjutsgossen

Geografisk plats
för investering

Mittemot Wollmar Yxkullsgatan 25

Projektets mål
och syfte

Fel! Hittar inte
referenskälla.Sida 1 (3)

Kvarteret Skjutsgossen ligger i direkt anslutning till Maria
Beroendecentrum som ligger på Maria Prästgårdsgata 34 C samt
på Wollmar Yxkullsgatan 25. På Maria Prästgårdsgata finns även
akutboendet Grimman, som är ett boende för personer med
missbruksproblem.
Hela området kring Maria Beroendecentrum har under lång tid
upplevts som otryggt. Det beror på att de verksamheter som finns
här i stor utsträckning vänder sig till personer med
missbruksproblematik som därför uppehåller sig i området.
Genom att anlägga en hundrastgård i parken, vid kvarteret
Skjutsgossen, blir platsen mer välbesökt samtidigt som det skulle
täcka ett behov av hundrastgårdar i området. Hundrastgården
planeras att omgärdas av ett trevligt utformat staket och innehålla
lekfullt utformade agilityredskap som både utgör en prydnad och
är roliga för hundarna att använda. Utanför hundrastgården ska
fortfarande finnas utrymme för sittplatser och
prydnadsplanteringar.
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Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av
slutresultat utifrån
investeringens mål,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
åtgärd

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

En projektering av åtgärden är påbörjad. Åtgärden planeras att
utföras under året (2019).
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Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

